
 

Minnesanteckningar Förvaltningsdialog ÄN 4 maj 2022 
 
Förvaltningsdirektör Christine Wäneskog börjar med att rikta ett stort tack alla för allt arbete och 
god samverkan under pandemin.  
Christine puffar även för den inbjudan till dialog med temat ’Tystnadskultur möter pratkultur’ som 
ska äga rum den 31/5 på Elite Stadshotellet. Närvarar gör Äldrenämndens ordförarande Bengt-Åke 
Nilsson, Christine Wäneskog, Äldrekommissionen samt författaren/debattören/journalisten Nils 
Funcke. Sista dag att anmäla intresse är den 24/5.  
 
Enheten för kvalitet och utveckling med bitr. direktör Karin Bodlund, strategerna Matilda Cullinan 
Funkquist och Christina Becker presenterar ny lagstiftning som är aktuell i verksamhetsområdet. 
Hälso- och sjukvårdstrateg Birgitta Hofvander går igenom arbetet med Nära vård och slutligen 
presenterar boendestrateg Helena Duske rutinen för trygghetsboende. Se bilaga. 
 
Äldrenämndens ordförande Bengt-Åke Nilsson (L) informerar bl.a. om den nya ersättningsmodellen 
som beslutats i äldrenämnden på mars sammanträdet och som börjar gälla från och med 1 oktober i 
år.  Bengt-Åke informerar även om att man på sammanträdet i maj räknar med att kunna ta beslut 
som ska medföra en större frihet för kunderna att välja innehåll i sitt biståndsbeslut.   
Bengt-Åke Nilsson och Karin Bodlund informerar om att man på förvaltningen ser över möjligheten 
att införa schablontider kopplat till ersättning när det gäller HSL-insatserna. Mer information kring 
detta kommer längre fram. 
 
Säkerhetsstrateg Johanna Hedvall-Åhlberg presenterar säkerhetsläget utifrån bl a kriget i Ukraina 
men även utifrån vad man som individ och utförare behöver göra/ha koll på vid ett en eventuell 
kris/krig. Johanna poängterar viken av att verksamheterna arbetar med sitt säkerhetsskyddsarbete. 
Att inventera vad som är skyddsvärt i verksamheten och vilket skydd finns respektive vilka 
sårbarheter finns. Hon skickar även med att verksamheterna behöver se över sin varuförsörjning 
samt gå igenom respektive verksamhets kontinuitetsplaner. Även om det finns kontinuitetsplaner på 
övergripande nivå behöver alla verksamheter anpassa dessa efter sina förutsättningar, behov och 
målgrupp. Se bilaga. 
 
Enhetschef Anne Almqvist påtalar vikten av att alla har reservplaner som finns utskrivna på papper 
med anledning av att vi aldrig vet när ett IT-system ev går ner.  
 
Statsbidrag bitr.direktör Karin Bodlund  informerar om årets statsbidrag, inom äldreområdet rör det 
sig om bl a äldreomsorgssatsningen, äldreomsorgslyftet och god och nära vård (Regionen).  
Statsbidragen ska redovisas. Förra året användes en del av statsbidraget (god och nära vård) för att 
köpa in möbler till verksamheterna. Har man idéer på hur man vill spendera statsbidraget ex 
pedagogiska hjälpmedel vid demensvård, infoskärmar eller dyl kontakta Karin Bodlund för 
godkännande. Fakturorna behöver inkomma senast under november månad. När det gäller 
statsbidragen som är kopplade till personal- och utbildningssatsningar kontaktas HR chef Carina 
Lundmark Ågren. 
 
Enhetschef för biståndsenheten äldreomsorg Karin Andreasson informerade om enhetens tre 
utvecklingsuppdrag: 

1. Förstärkt uppföljning,  



 
2. Beräkningsmall kommer att användas vid beställningar av hemtjänst till Servicehusen fr o m 

hösten   
3. Ett gemensamt verktyg som stödjer samordningsprocessen för lediga platser 

 
Biståndsenheten vill använda Pulsen som kontaktväg för samordning av lediga platser/lägenheter 
och utifrån att det är det nuvarande verksamhetssystem som 
biståndshandläggarna/boendesamordnarna och utförarna arbetar i.  
 
I Pulsen är det möjligt att skapa meddelandegrupper som utförarna själva ansvarar för att uppdatera 
men även justera gruppen om någon slutar eller är nyanställd hos dem.  
Instruktion för hur enheten skapar egna meddelandegrupper, se bifogad manual. 
 
Biståndshandläggare kan inte bevilja vak vid livets slut, då det inte är en SoL-insats. För dialog kring 
vak i livet slut kontaktas en sjuksköterska. Om sjuksköterska bedömer att den enskilde inte kan 
lämnas ensam kan sjuksköterskan delegera vak som en HSL-insats.  
 
Ny prismodell, controller Jan Bäversten presenterar den nya prismodellen som börjar gälla från 1 
oktober 2022. Se bilaga. 
 
Enheten för Beställning, Upphandling och Avtalsuppföljning, BUA, Beställarchef Jenny Janestam 
informerar att förvaltningen kommer att skicka ut en förfrågan till samtliga utförare/leverantörer om 
att de behöver inkomma med ett telefonnummer där förvaltningen kan nå dem dygnet runt vid 
kris/krig. 
 
Mindre dialogmöten planeras den 30/5, 31/5 samt 1/6. Dessa planeras äga rum på Stadshuset och 
precis som i höstas är de uppdelade i mindre grupper utifrån om man är leverantör av hemvård eller 
utförare av vård- och omsorgsboende. Inbjuda kommer inkom kort. 
  
MAS Susanne Sterling informerar att det nu finns ett eget avsitt för Hälso- och sjukvård under fliken 
Rutiner och riktlinjer på externwebben under leverantörsfliken. Där finns både den mer övergripande 
riktlinjen men även rutiner, processer och stödmaterial.  
Finns det oklarheter/frågor/funderingar kring dessa är man välkommen att kontakt Susanne eller 
hennes MAS kollega Julia Bolorian Ljungner.  
 
 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 

1. Enheten för kvalitet och utvecklings presentation 
2. Johanna Hedvall-Åhlbergs presentation av säkerhetsläget ’Är du beredd?’ 
3. Skapa grupper i Pulsen-manual 
4. Ny prismodell 



 
 
 
 
 


